COVID-19: Μετάβαση στην
Επιδότηση Παιδικής Φροντίδας
Το Πακέτο Προσχολικής Εκπαίδευσης και Επιδότησης Ανακούφισης Παιδικής Φροντίδας
(Πακέτο Ανακούφισης) [Early Childhood Education and Care Relief Package] έχει παραταθεί έως
τις 12 Ιουλίου 2020 για να συνεχιστεί η βιωσιμότητα των υπηρεσιών και να παρέχεται παιδική
φροντίδα στις οικογένειες απαραίτητων εργαζομένων και ευπαθών παιδιών.
Η Επιδότηση Παιδικής Φροντίδας (CCS) και η Επιπρόσθετη Επιδότηση Παιδικής Φροντίδας
(ACCS) θα ξεκινήσουν εκ νέου από τις 13 Ιουλίου 2020, μαζί με ένα χαλαρό καθεστώς εξέτασης
απασχόλησης για οικογένειες και μία νέα Πληρωμή Μετάβασης για τους παρόχους υπηρεσιών.
Αυτό σημαίνει ότι από τις 13 Ιουλίου 2020, οι γονείς θα αρχίσουν πάλι να συνεισφέρουν στις
αμοιβές παιδικής φροντίδας.
Για τις οικογένειες που οι ώρες απασχόλησής τους είχαν μειωθεί λόγω της COVID-19, θα έχουν
πρόσβαση σε έως και 100 ώρες επιδοτούμενης παιδικής φροντίδας ανά δεκαπενθήμερο έως
τις 4 Οκτωβρίου 2020. Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή, οι οικογένειες πρέπει να
ενημερώσουν τα επίπεδα απασχόλησής τους στη Services Australia. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω
του διαδικτυακού λογαριασμού τους Centrelink [Centrelink online account] μέσω του myGov ή
της εφαρμογής Express Plus Centrelink mobile app.
Επιπλέον, θα χορηγηθεί μία Μεταβατική Πληρωμή σε όλους τους εγκεκριμένους παρόχους που
λάμβαναν CCS στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που λειτουργούν οι
κυβερνήσεις πολιτειών, επικρατειών και οι τοπικές αυτοδιοικήσεις.
Οι Μεταβατικές Πληρωμές είναι ύψους 25 τοις εκατό των εσόδων από αμοιβές του παρόχου ή
του τρέχοντος ωριαίου ορίου αμοιβής, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο, στη σχετική
περίοδο αναφοράς. Αυτή είναι η ίδια περίοδος αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια του Πακέτου Ανακούφισης (το δεκαπενθήμερο πριν από τις 2 Μαρτίου 2020 και για
υπηρεσίες που παρέχουν φροντίδα κατά τις διακοπές μόνο για την περίοδο μεταξύ του 3ου
Τριμήνου και του 4ου Τριμήνου του 2019).
Οι Μεταβατικές Πληρωμές θα χορηγηθούν κατά την περίοδο 13 Ιουλίου 2020 έως 27
Σεπτεμβρίου 2020.
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Για να λάβετε τη Μεταβατική Πληρωμή, οι υπηρεσίες πρέπει να συνεχίσουν να απασχολούν
προσωπικό που εργαζόταν ή πληρώνονταν JobKeeper στο τέλος του Πακέτου Ανακούφισης. Οι
υπηρεσίες πρέπει επίσης να διατηρούν τις ίδιες αμοιβές που χρέωναν κατά τη σχετική περίοδο
αναφοράς (όπως παραπάνω).
Η JobKeeper θα σταματήσει από τις 20 Ιουλίου 2020 για τους εργαζομένους μίας υπηρεσίας
εγκεκριμένης από την CCS και για ατομική επιχείρηση που λειτουργεί υπηρεσία παιδικής
φροντίδας ή παρέχει εκπαίδευση και φροντίδα σε παρόχους παιδικής φροντίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας
Δεξιοτήτων και Απασχόλησης ή τις Συχνές Ερωτήσεις της Προσχολικής Εκπαίδευσης και
Φροντίδας COVID-19.
Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο διαδικτυακό ενημερωτικό δελτίο προσχολικής
εκπαίδευσης και φροντίδας.

COVID-19: Transition to Child Care Subsidy - 28062020 - Greek

